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 بالغ اخباري
 

قليمية بتيزنيتبالمديرية اال تنظيم البطولة اإلقليمية للعدو الريفي المدرسي   
 
وتنفيذا للربنامج الرياضي السنوي الذي سطره الفرع اإلقليمي  احتفاء بالذكرى الواحدة والستني لعيد االستقالل اجمليد  

البشري واالنفتاح  الرأمسالرافعة لبناء حتت شعار :"الرياضة املدرسية للرياضة املدرسية و للجامعة امللكية املغربية
 املديرية بتنسيق معللجامعة امللكية املغربية للرياضة املدرسية  اإلقليمي، نظم الفرع " ةالكوني املبادئعلى 

، فعاليات تيزنيت وبتعاون مع اجمللس اجلماعي ملدينة بتيزنيتوالتكوين املهين لوزارة الرتبية الوطنية  اإلقليمية
قرب  30مبطاف شارع  2016نونرب  16 اءاألربعيوم  2016\2017ملوسم  للعدو الريفي املدرسي اإلقليميةالبطولة 

وقد تضمن . باإلقليم مبشاركة العديد من املؤسسات التعليمية العمومية واخلصوصية  ،حمطة  األرصاد اجلوية 
والرباعم وفئة الصغريات والصغار، وفئة الشابات  بفئة الربعماتمسابقات خاصة  إجراءالربنامج العام للتظاهرة 

 مرت   6000و 5000و  4000و 3000و  2000يف مسافات خاصة بهم  ترتاوح بني   ت والفتيانوالشبان، وفئة الفتيا
 . وإناثاحسب كل فئة عمرية ذكورا 

أعطى انطالقة التظاهرة الرياضية السيد عامل اقليم تيزنيت مرفوقا بالسيد املدير اإلقليمي لوزارة الرتبية وقد        
وعدد هام من الفعاليات الرتبوية والرياضية واملتتبعني االدارية ئد امللحقة باشا املدينة وقاالسيدين والوطنية 

 .للجامعة امللكية املغربية للرياضة املدرسية اإلقليمي عالفر أعضاءواملهتمني بالرياضة املدرسية وبعض 
، مبشاركة مكثفة لوحدة مبدينة تيزنيت  قرب الثانوية التاهيلية ا 30مطاف شارع ومتّيزت الدورة املنظمة حبلبة       

 للبطولة اجلهوية التأهيلالظفر بورقة  جلأقوي بني املتسابقات واملتسابقني من تنافس للمؤسسات التعليمية و
فتش املاالستاذ رشيد بشبال  إشرافحتت والرياضة املدرسية الرتبية البدنية  أساتذةوتنظيم جيد وحمكم من طرف 

  .لتظاهرةا لباعتباره مديرية والرياضة ملدرسية الرتبية البدنادة املنسق اجلهوي مل
       

 اآلتية أمساؤهم ملتسابقنيااملتسابقات و الريفي املدرسي على فوز  للعدواالقليمية وقد أسفرت هذه البطولة      
 :.باملراكز الثالث االوىل

  رىصغدورات  2 (  . م 2000/  البرعماتفئة( 

 
 الرتبة صدريةرقم ال )ة  (اسم التلميذ المؤسسة

 1 00749 الناجي  خديجة الثانوية االعدادية الزيتون

 2 00814 إدزيم سلمى المعالي الخصوصية

 3 00768 صفاء ادالل م الوفاء

 

  صغرىدورات  2 (   . م 2000/  اعمالبرفئة( 

 

 الرتبة رقم الصدرية )ة  (اسم التلميذ المؤسسة
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 1 00571 رضا أوعمر زين الدين م الوفاء

 2 00527 أحدو عادل م. احمد بال فريج

 3 00621 نية فريد الثانوية االعدادية االمام مالك

 
 

  دورات كربى 2 (  . م 0003/  الصغيراتفئة( 

 

 الفريق الفائز الثانوية اإلعدادية النور
 

     
 

 الرتبة رقم الصدرية )ة  (اسم التلميذ المؤسسة      

 1 00473 الناجي اضمةف الثانوية االعدادية الزيتون

 2 00477 أعجلي سلمى م. الحسن االول

 3 00454 عربات نشوى الثانوية االعدادية ابن ماجة

 
 

  دورات كربى 2دورة صغرية +  ( . م 0004/  راالصغفئة( 

 

 الفريق الفائز الثانوية االعدادية ابن ماجة
 
      

 

 تبةالر رقم الصدرية )ة  (اسم التلميذ المؤسسة      

 1 00303 عمار أسامة مدرسة الوفاء

 2 00281 يونس عالش الثانوية اإلعدادية النور

 3 00332 لعريف   اسامة الثانوية االعدادية الزيتون

 

  ىكربدورات  2+ رىصغدورات  2 (  م 0005فئة الفتيان( 

 

 الرتبة رقم الصدرية )ة  (اسم التلميذ المؤسسة

 1 00219 أعباس توفيق نالثانوية التاهيلية ابن خلدو

 2 00129 أيت الحاج مصطفى الثانوية اإلعدادية افال اغير

 3 00186 اليمني محمد الثانوية االعدادية عمر بن شمسي

 
 

 دورات كربى 2دورة صغرية+  (  م 0004 تفئة الفتيا( 
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 الرتبة رقم الصدرية )ة  (اسم التلميذ المؤسسة

 1 00260 أزواو   رقية الثانوية التاهيلية الجديدة

 2 00122 احواز  خديجة الثانوية التأهيلية الوحدة

 3 00255 افيس مريم الثانوية اإلعدادية النور

 

 

 دورة صغرية  دورات كربى 2 ( م 0004 شاباتفئة ال +( 

 

 الرتبة رقم الصدرية )ة  (اسم التلميذ المؤسسة

 1 00100 مندريس  مريم الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء

 2 00099 الوردي امال الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء

 3 00238 جردي شيماء الثانوية االعدادية الرازي

 

 دورات كربى 4 (  م 0006 نفئة الشبا( 

 

 الرتبة رقم الصدرية )ة  (اسم التلميذ المؤسسة

 1 00004 ادالعسري  يوسف الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء

 2 00020 الحسين  سعيد وية اإلعدادية الرازيالثان

 3 00023 ازيكي  يوسف الثانوية التاهيلية الحسن الثاني

 
اجلهوية للعدو  منافسات البطولة إىلمن كل فئة سيتأهلون مباشرة  األوائلاخلمسة الفائزين والفائزات علما أن 

 .الريفي املدرسي

 
ضيوف التظاهرة يف نهاية املسابقات،على عملية توزيع الكؤوس  اإلقليمي رفقةدير وقد أشرف السيد امل     

  .وامليداليات على الفائزات والفائزين من التالميذ ومن الفرق 

 

 

 بالغ صادر عن مكتب االتصال                                                                                      

 


